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1. Introdução
A Fundação Professor Francisco Pulido Valente foi criada no ano de 1992, por iniciativa de
um grupo alargado de familiares do médico Pulido Valente, com o intuito de preservar a sua
memória, trabalhando nas áreas da ciência, cultura e cidadania, com especial foco no ensino
da Medicina e na Investigação Científica. A sua actividade tem estado centrada na atribuição
de dois prémios, o Prémio Ensino (desde 1993) e o Prémio Ciência (desde 2005), tendo
também, de forma pontual, financiado algumas publicações e iniciativas culturais.
Desde 1995 que goza do estatuto de Utilidade Pública que lhe permite beneficiar de um
conjunto de regalias e isenções fiscais, nomeadamente em sede de IRC. Este estatuto foi
revalidado em 2019.
Do seu Conselho Consultivo fazem parte ilustres figuras da sociedade portuguesa, com fortes
ligações ao meio médico e à investigação que têm participado na vida da Fundação sempre
que tal lhes é solicitado (a maioria dos membros foi palestrante em sessões do Prémio Ensino).
No ano de 2019 a Fundação imprimiu uma maior dinâmica à sua atividade e abriu os seus
órgãos, Conselho Consultivo e Conselho de Curadores, a novos membros, convidando
personalidades de outros setores que não apenas o universo da medicina. Sabemos que hoje,
qualquer Fundação, assim como qualquer Associação, não tendo um fundo patrimonial muito
elevado, terá, necessariamente, que recorrer a patrocínios ou programas de financiamento
(comunitários, na maior parte dos casos). O estabelecimento de parcerias com outras

instituições e o desenvolvimento de atividade para além dos prémios constitui um elemento
essencial para a sua viabilização enquanto instituição da área social e cultural.
O ano de 2019 foi um ano de clara mudança na linha de atuação da Fundação e de mudança
da sua imagem perante a sociedade e os seus públicos alvo.
2. Organização interna
Sede
A resolução do problema da sede social da Fundação esteve, em 2019, no centro das
preocupações da Administração. A procura de uma nova sede para a Fundação obrigou a uma
série de reuniões e contactos, dada a situação criada com a venda do andar que servia de
sede. Nesse sentido, e dando continuidade a conversas anteriores, voltámos a contactar o
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, na pessoa do seu Presidente,
não tendo, até à data resultados concretos. Mantivemos os contactos com a Câmara de
Oeiras, tendo sido possível visitar dois espaços, mostrando preferência por um deles e,
finalmente, entrar em negociações com a autarquia que, até final do ano, não conduziram a
qualquer acordo. Paralelamente fomos mantendo um diálogo com a Câmara Municipal de
Mafra que, já no final do ano, assinalou a sua disponibilidade para cedência de um espaço na
Quinta da Raposa e encetou conversas para acerto de um contrato de comodato a estabelecer
entre as partes. Prevê-se a efetivação da mudança no terceiro quadrimestre do ano de 2020.
Funcionamento dos órgãos
O ano de 2019 ficou marcado pela realização de uma reunião alargada da Fundação, com a
participação de todos os elementos dos dois órgãos definidos nos seus estatutos, Conselho
Consultivo e Conselho de Curadores, que aconteceu no dia 16 de novembro e que foi seguida
de reunião separada de cada um dos órgãos. O objetivo foi o de abrir a discussão sobre as
linhas estratégias de trabalho futuro da Fundação, envolvendo quer os elementos dos órgãos,
quer alguns amigos da Fundação. Verificou-se uma boa participação e foram retirados
resultados de grande utilidade para o Plano de Atividades de 2020. Durante 2019 verificou-se a
substituição do Presidente do Conselho Consultivo num processo que levou o Prof Carneiro de
Moura a desempenhar temporariamente as funções (na ausência do Prof João Monjardino) e,
posteriormente, a entrada para essas funções do Prof João Lavinha. Em 2019 entraram para o
Conselho Consultivo os seguintes elementos:

•

Prof Jorge Campos, Neurorradiologia de Intervenção no Hospital da Cruz Vermelha

•
Prof Fernando Rosas e Prof Fernanda Rollo, ambos da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadores no Instituto de História
Contemporânea
•
Prof Constantino Sakellarides, Professor Catedrático Jubilado da Escola Nacional de
Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa, membro da direção da Fundação para a Saúde –
SNS
•
Prof António Correia de Campos, antigo ministro da Saúde e atual Presidente do
Conselho Económico e Social

Para o Conselho de Curadores entrou Jorge Morgado antigo Secretário-Geral da DECO
Foram realizadas reuniões regulares entre o Conselho de Administração e membros dos
órgãos para coordenação do trabalho e troca de informação. O CA reuniu com João Lavinha,
Isabel do Carmo e Miguel Carneiro de Moura para tratar de questões relacionadas com o
Conselho Consultivo.
O Conselho de Administração reuniu regularmente com os seus três membros sempre que o
vogal João Monjardino esteve em Portugal (três ocasiões). Com o seu falecimento a 31 de
outubro de 2019, o Conselho de Administração funcionou até final do ano apenas com dois
elementos, prevendo-se a sua recomposição na primeira reunião do Conselho de Curadores a
realizar a 1 de fevereiro de 2020.
Foi realizada uma reunião do Conselho de Curadores, a 5 de abril, para emitir parecer sobre o
Relatório e Contas relativos a 2018.

Reunião alargada de 16 de novembro de 2019
A Fundação Pulido Valente tem, neste último ano e dando corpo ao seu Plano de Ação,
desenvolvido um conjunto de iniciativas que pretendem assegurar o seu futuro como
instituição de interesse público nos campos da ciência, da cultura e da cidadania. Nesse
sentido, tem vindo a alargar a sua atividade, criado melhor estrutura interna, procurando
novas parcerias e colaborações. Sabemos que a participação dos membros dos órgãos e dos
amigos externos, está dependente da dinâmica que o Conselho de Administração seja capaz de
criar e da visibilidade pública que podemos conseguir.
Por isso, agendámos uma sessão alargada para a qual convidamos os membros do Conselho
Consultivo, do Conselho de Curadores e todos os que têm estado próximos da Fundação ao
longo dos últimos anos. Quisemos ouvi-los, numa reflexão conjunta, sobre o futuro da
Fundação Pulido Valente e traçar algumas linhas estratégicas.

O encontro decorreu na Sala do Voluntariado da Liga dos Amigos do Hospital Pulido Valente
(no próprio HPV ao Lumiar) entre as 10h e as 13h.
A agenda da reunião incluiu uma primeira parte de 90 minutos, com todos os participantes,
para uma recolha de ideias e troca de opiniões sobre qual a missão e objetivos da Fundação.
Depois de um pequeno intervalo de 20 minutos, reuniram, separadamente, o Conselho
Consultivo e o Conselho de Curadores, com ordens de trabalho próprias (70 minutos).

Esta reunião foi um momento importante pelo envolvimento que conseguiu e forneceu ao
Conselho de Administração um conjunto de pistas e orientações importantes para o

posicionamento e definição de uma estratégia para a Fundação. Naquele encontro
contámos com importantes sugestões e contributos que foram, posteriormente,
tratados e que resumimos seguidamente.
Missão (Resultado da dinâmica de grupo)
1 Defesa do Serviço Nacional de Saúde
2 Literacia em Saúde
3 Saúde para Todos, democratização da Saúde
4 Transversalidade da Saúde nas Políticas Públicas
5 Desenvolvimento da Medicina – ensino e investigação
6 Arte e Cultura como fatores de saúde e bem-estar
7 Modelo de participação cívica

Três prioridades (Resultado da dinâmica de grupo – aspetos mais focados)
1 Construir a Imagem da Fundação
2 Orçamento de Bem-Estar
3 Medicina e Sociedade – transpor o pensamento de FPV para os dias de hoje

A partir da discussão gerada nas diversas mesas e dos resumos efetuados pelos
facilitadores foi possível estabelecer as seguintes prioridades (resumo do Álvaro
Cidrais) para os próximos 3 anos para
1. Aumentar visibilidade e parcerias – ganhar relevância através de iniciativas e projetos com
impacto mediático
2. Profissionalizar com base em projetos – estrutura de gestão operacional simples (cresce
todos os anos, com base em financiamentos e patrocínios)
3. Aumentar e diversificar fontes de financiamento – 1º, através de iniciativas e projetos,
depois, através da venda de serviços de formação, tratamento de dados, aconselhamento
técnico
Significa isto que, em todas as ações a desenvolver, deve a Fundação ter em conta estes
objetivos e, de forma muito transversal, reforçar a sua presença na sociedade mantendo a
imagem de instituição credível e idónea.

Revalidação do reconhecimento do estatuto de Utilidade Pública
Foi obtida a revalidação em julho de 2019 a revalidação do Estatuto de Utilidade Pública por
parte da Presidência do Conselho de Ministros depois de quatro anos de um processo
associado ao reconhecimento da Fundação Pulido Valente com base na nova lei quadro das
Fundações, publicada em

SITE
Durante o ano de 2019 foi concluída a remodelação do site, com a introdução de novas áreas e
a redefinição de determinados campos. A utilização de uma nova plataforma tornou o site
muito mais dinâmico e atrativo, sendo possível uma forma expedita de atualização e colocação
de novos conteúdos. O site tem recebido informação mensal e mantém-se atualizado.
FaceBook
Ainda não foi possível avançar com a utilização desta rede social, uma vez que não houve
consenso no Conselho de Curadores sobra a vantagem da sua utilização.
Parcerias
Durante o ano de 2019 a Fundação desenvolveu diversos contactos com o objetivo de
encontrar parceiros que possam participar em projetos conjuntos. Esse esforço está traduzido
pelas várias reuniões realizadas e referidas neste relatório.
3. Actividade Desenvolvida
A actividade da Fundação no ano de 2019 centrou-se nos dois Prémios anuais e na
identificação de oportunidades de financiamento, através de Programas Comunitários,
principalmente, nas áreas da cidadania, do social e do conhecimento. De facto, apesar da
grande limitação que representa a ausência de colaboradores permanentes (leia-se
funcionários) a Fundação dispõe de algum potencial ao nível dos membros dos seus corpos
sociais que podem ser mais bem aproveitados (basta consultar a lista de oradores das
palestras do Prémio Ensino e verificar quantos são membros do Conselho Consultivo). Nesse
sentido a Fundação participou em acções de divulgação de Programas (EEAGrants http://www.eeagrants.gov.pt/,
Portugal
Inovação
Social
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/) e tem mantido contacto com potenciais parceiros para
apresentação de Candidaturas (seminários promovidos por algumas dessas entidades). Uma
outra área de preocupação que tem merecido a atenção da Fundação é a situação do Hospital
Pulido Valente, que motivou algumas reuniões e a tomada de posição junto do Primeiro
Ministro e Presidente da República.
A Fundação Pulido Valente respondeu ao pedido da Ordem dos Médicos, dando o seu
pequeno contributo para o livro agora publicado (a autorização para utilização do quadro "A
Leitura") e apresentado no passado dia 26 de novembro, na Torre do Tombo.
“A relação médico doente – Um contributo da Ordem dos Médicos” José Poças, coordenador
Edição By the Book e Ordem dos Médicos
3.1. Reuniões e Contactos
Durante o ano de 2019 foram realizadas inúmeras reuniões, quer de caracter institucional e
de cortesia, quer para abrir novos caminhos e viabilizar financeiramente a Fundação.
Reunião com a Fundação Vasco Vieira de Almeida
Data: 14 de março 2019
Local: sede da Fundação Rua D. Luís I nº28 em Lisboa

Presentes: Rui PV e Francisco PV pela FPFPV e Teresa Corte Real, Inês Veloso Mendes e
Margarida Couto por parte da FVVA
O objectivo da reunião foi a apresentação mútua e a eventualidade de encontrar pontos de
colaboração. Verificam-se alguns pontos de interceção ao nível das actividades,
principalmente no domínio da cidadania, embora a Fundação VVA esteja muito orientada
para a Responsabilidade Social da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida.
Deslocação a Portalegre com a Ephemera

No dia 4 de julho a Fundação, em colaboração com a Ephemera, organizou uma visita à
cidade de Portalegre com o objetivo de vir a estabelecer um centro de recolha daquela
organização, na capital do Alto Alentejo, numa parceria a desenvolver com o Instituto
Politécnico de Portalegre. Outro objetivo da Fundação era o de chamar a atenção para o
património da antiga Fábrica Robinson que tem estado um pouco abandonado nos últimos
anos. Nesse sentido a Fundação Pulido Valente chamou também a Fundação Robinson e,
através desta a autarquia e a Cooperativa Operária Portalegrense, entidades com espólios
de interesse. Também juntou o Prof Aurélio Bentes Bravo, ilustre cidadão de Portalegre
com grande sensibilidade para o assunto em foco. O Dr. Pacheco Pereira, responsável da
Ephemera, teve oportunidade de fazer a gravação de um dos seus programas para a TVI,
que virá a público em jan/fev de 2020. O programa completo da visita é apresentado
seguidamente:
14:30h – Acolhimento no Instituto Politécnico de Portalegre
15:00h – Conversa com o Prof Bentes Bravo (Fonte Nova) e Informação da Autarquia sobre
a utilização prevista para o antigo edifício dos Paços do Concelho (projecto de instalação de
arquivos Municipais)
15:30h – Visita ao Arquivo Distrital de Portalegre
16:30h – Visita à Cooperativa Operária Portalegrense e às antigas instalações da Fábrica
Robinson
18:00h – Sessão de apresentação da Ephemera na Biblioteca Municipal de Portalegre
(anfitrião Prof Luís Ensinas)

Conversa sobre Envelhecimento com Qualidade

A Fundação concretizou uma ideia que pretende prolongar em 2020 de realização de
sessões descentralizadas tratando temas de saúde para o público em geral.

No dia 4 de novembro, às 18h30, no Espaço Minga em Montemor o Novo, a Cooperativa
Integral Minga organizaram, em parceria com a Fundação Pulido Valente e o projeto Mais
Participação, Melhor Saúde, uma conversa sobre a saúde, focada sobretudo no tema
do envelhecimento.

Reunião na APDP

A Fundação Pulido Valente, através do seu Diretor Executivo,
reuniu, no passado dia 17 de outubro, com o Presidente da Direção
da APDP – Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, Dr José Manuel Boavida. O
encontro vem no seguimento dos contatos estabelecidos com várias instituições para
mútuo conhecimento e estabelecimento de eventuais parcerias e colaborações. Tivemos
oportunidade de visitar o Museu e as instalações daquela importante Associação, fundada
em 1926 por Ernesto Roma.
O Dr Ernesto Roma, que foi contemporâneo de Francisco Pulido Valente, trouxe para
Portugal a revolução da insulina depois de uma estadia em Boston, Estados Unidos. Criou a
primeira associação de diabéticos do mundo, precursora do movimento associativo
internacional de luta contra a diabetes.
Foram identificadas uma série de iniciativas para desenvolver em colaboração ligadas,
principalmente, ao papel do cidadão na gestão da sua saúde e importância dos fatores
sociológicos da prevenção da doença.

Reunião na RESPIRA
A reunião teve lugar a 5 de dezembro e avaliou as
possibilidades de colaboração entre as duas instituições

Reunião no Hospital Pulido Valente

Reunimos com A Administração do Hospital Pulido Valente na
pessoa do seu Presidente, Engº Nelson Baltazar, a 6 novembro, para
fazer o ponto de situação relativamente ao projecto do HPV (agora e
muitas vezes identificado como Parque de Saúde Pulido Valente), averiguando também
sobre a questão da cedência de um espaço para a FPV. Não foi dada qualquer perspectiva
de compromisso, tendo sido referido que ainda está em estudo a distribuição de espaços e
sugerindo que a Fundação fale com a Universidade Nova ou com a Liga dos Amigos. Uma
vez que a Direção do Hospital vai ser substituída o Engº Nelson Baltazar comprometeu-se a
passar o assunto para o elemento que o vier a substituir. Apesar da insistência da
Fundação, o assunto não sofreu qualquer evolução.
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
No âmbito do Prémio Ciência os contactos com o parceiro FCT foram regulares. Reunimos
com a FCT a 31 de janeiro com a Prof Ana Sanchez para acertar aspetos da colaboração
entre as duas instituições e colocar a possibilidade de descentralização da sessão do Prémio
Ciência.
Entidades Financeiras
As preocupações associadas à situação financeira da Fundação levaram-nos a reuniões
com o Montepio e com o Banco Português de Gestão com o intuito de obter melhores
taxas para as aplicações.
Também mantivemos reuniões regulares com a Nova Atitude, empresa responsável pela
contabilidade da Fundação.
Câmara Municipal de Lisboa

Tal como referido anteriormente, a Fundação manteve contato
com a autarquia de Lisboa para desenvolvimento da ideia de
organização de conferências tendo como base o quadro “A
Leitura”, que está cedido ao Museu da Cidade e pela Fundação
de acordo com protocolo assinado ainda no tempo do Presidente Krus Abecassis. Este
assunto será retomado no Plano de Atividades para 2020.

Câmara Municipal de Oeiras

Os contactos com a edilidade mantiveram-se durante o ano de 2019 num
ritmo muito lento e num diálogo tripartido, entre a vereação (nova reunião a 4 de abril
depois de uma no final do ano de 2018), a responsável pelos espaços e a responsável pela
organização de conferências. Nunca foi indicado um interlocutor único que centralizasse a
relação com a nossa Fundação e os assuntos foram sendo tratados sem um timing claro e
definido. Depois da visita a dois espaços (uma em 19 de junho e outra em 21 de outubro) e
a comunicação de que um deles nos agradaria, foi a Fundação confrontada com o pedido
de assinatura de um contrato de comodato incompleto e pouco claro. Os responsáveis da
Fundação questionaram a forma como a questão estava a ser tratada e a ausência de
esclarecimentos, não tendo obtido resposta (os últimos mails são de dezembro de 2019).
Neste momento não temos qualquer feedback da nossa última missiva.
Câmara Municipal de Mafra

Durante o ano de 2019 a Fundação foi mantendo contacto com a Câmara Municipal de
Mafra, na pessoa do seu Presidente Engº Helder Silva e da Vereadora Aldevina Rodrigues ,
depois de uma primeira reunião em 11 de junho, foram mostrados dois espaços possíveis
para alojar a sede da Fundação e informámos a nossa preferência pela Quinta da Raposa. Já
no final do ano fomos novamente convocados para uma reunião no início de janeiro de
2020. O assunto parece bem encaminhado.
Reunião com a Mais Participação Melhor Saúde
Reunimos com a Mais Participação Melhor Saúde, a 6 de fevereiro e participámos na
Assembleia da República, conjuntamente com outras organizações, na discussão pública da
petição relativa à Carta para a Participação Publica em Saúde
Contatos e procura de colaborações
Reunimos com Duarte Vilar, antigo presidente da Associação de Planeamento Familiar, no
dia 28 de outubro para avaliar da sua disponibilidade para colaborar com a Fundação.
Reunimos com Francisco George, atual responsável da Cruz Vermelha Portuguesa (para o
sondar quanto a um convite para integrar o Conselho Consultivo.

3.2. Prémio Ensino

2019 (http://www.fpulidovalente.org/3_ensino/premio_ensino1.php)

A sessão de entrega do Prémio Ensino 2019 realizou-se a 23 de maio, na Aula Magna da
Faculdade de Medicina de Lisboa. A aluna premiada foi a Ana Rita de Sousa Noia de
Mendonça Bello. A palestra esteve a cargo do Prof Luís Costa e o título foi “O Cancro e o
Doente: como a dinâmica explica o diagnóstico”.

.
Na cerimónia participou um representante da Fundação Monjardino, entidade que
coparticipa o Prémio Ensino.
3.3.Prémio Ciência
2018 (http://www.fpulidovalente.org/4_ciencia/premio_ciencia1.php)

A cerimónia de entrega do Prémio Pulido Valente Ciência de 2018 realizou-se no dia de
março de 2019, às 15 horas, no Salão Nobre do Palácio das Laranjeiras com a presença do
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Heitor.
O Prémio (com um valor de 10 mil euros) foi atribuído pela primeira vez a dois trabalhos,
um da autoria de Joana Sacramento e, um outro do investigador Rúben Pereira. Os seus
títulos são, respetivamente:
•

Bioelectronic modulation of carotid sinus nerve activity in the rat: a potential
therapeutic approach for type 2 diabetes - Joana F. Sacramento;

•

A single-component hydrogel bioink for bioprinting of bioengineered 3D constructs
for dermal tissue engineering† - Rúben F. Pereira.

O Júri era composto pelos seguintes elementos:
Professor José Carlos Príncipe (Presidente) Universidade da Flórida e INESC-TEC,
Universidade do Porto
Professor Mário Barbosa I3S-Instituto de Investigação e Inovação em Saúde
Professora Patrícia Figueiredo Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Professor Pedro Guedes de Oliveira Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(em representação da Fundação Francisco Pulido Valente)
Professor João Mano CICECO- Centro de Investigação em Cerâmica e Materiais
Compósitos, Universidade de Aveiro (em representação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia)
Prémio Ciência 2019

Relativamente ao Prémio Ciência 2019, passamos a transcrever o Edital com o anúncio
público de abertura do concurso.

Na sequência do Protocolo firmado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. e a
Fundação Professor Francisco Pulido Valente é aberto concurso para atribuição do Prémio
Pulido Valente Ciência 2019.
ÂMBITO E DESTINATÁRIOS
O Prémio visa distinguir o melhor artigo publicado subordinado ao tema Determinantes
não Biológicos da Saúde, sem restrição do ano de publicação, que descreva os resultados

da investigação realizada por um(a) investigador(a) com menos de 35 anos à data de
apresentação da candidatura, numa instituição de I&D nacional.
É admitido a concurso um único trabalho original por candidato, publicado ou aceite para
publicação, com a aceitação devidamente comprovada, em revista nacional ou estrangeira
da especialidade, no qual seja primeiro autor ou coautor (desde que seja reconhecido na
publicação como tendo contribuição idêntica à do primeiro autor).
A avaliação será efetuada por um Júri constituído por:
Michael Marmot (Presidente) University College London
José Pereira Miguel Professor Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Benedetto Saraceno Secretário Geral do Lisbon Institute of Global Mental Health
João Lavinha Investigador Principal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
(em representação da Fundação Francisco Pulido Valente)
Francisco George Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa
(em representação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia)
Atribuição do Prémio Ciência 2019
No final de 2019 foi atribuído o Prémio Pulido Valente Ciência 2019 à jovem investigadora
da Nova Medical School.
No seguimento da reunião do Júri do Prémio Pulido Valente Ciência 2019, foi deliberado,
por unanimidade, atribuir o Prémio à candidata Ana Filipa Coelho Antunes, jovem
investigadora da Nova Medical School e primeira autora do artigo, Changes in
socioeconomic position among individuals with mental disorders during the economic
recession in Portugal: a follow-up of the National Mental Health Survey, publicado na
revista Epidemiology and Psychiatric Sciences. O tema deste ano era: Determinantes não
Biológicos da Saúde.
O artigo pode ser encontrado no seguinte link:
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatricsciences/article/changes-in-socioeconomic-position-among-individuals-with-mentaldisorders-during-the-economic-recession-in-portugal-a-followup-of-the-national-mentalhealth-survey/2B8DD855726E94B40DDB31AB6D2D7E9E

Ana Antunes é investigadora do Lisbon Institute of Global Mental Health e Comprehensive
Health Research Center (CHRC), Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa. É
licenciada em Antropologia e mestre em Antropologia Médica pela Universidade de
Coimbra.

